Município de Carmo do Paranaíba – MG
Fone (34) 3851-2068 - Fax (34) 3851-2670
E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

EDITAL PREGÃO 046/2017
É objeto da presente licitação é a Aquisição de 01 (um) veículo, zero km, para suprir as necessidades da
Secretaria de Desenvolvimento Social, no transporte de profissionais e cidadãos no atendimento do “Projeto Bem Viver”
conforme Termo de Convênio Nº 1491000857/2016 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Governo e o Município de Carmo do Paranaíba e 01 (um) veículo zero km, destinado ao apoio do
Cadastro Único e Programa Bolsa Família, para realização de visitas em loco, cadastramento, recadastramento e
atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Social. Recurso IGD-M conforme a ata nº 204 de 08/03/17 do Conselho
Municipal de Assistência Social, conforme itens discriminados no Anexo I, deste instrumento convocatório.
RETIFICAÇÃO DO ANEXO I
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Isabele Resende Gontijo Ribeiro e Leiloeira
conforme designada pelo Decreto Municipal nº 5.065/2017, de 02/01/2017, no uso de suas atribuições RETIFICA o
Anexo I do edital referente ao processo licitatório 087/2017 – Pregão Presencial 046/2017, conforme a seguir:
ONDE SE LÊ ANEXO I DO EDITAL:
ITEM 01 – 36882 Aquisição de veículo novo zero km Motor: motor 1.4 EVO 8 v Flex com 73 CV( gasolina) e 75
CV(etanol) a 6.250 rpm. Ano: 2016/2017 Cor: Branca banchista, Combustivel: flex ( gasolina/etanol) Capacidade : 05
passageiros, Direção hidráulica, 05 marchas a frente e 01 a ré, 04 portas, com ar condicionado, cintos de segurança,
rodas de aço.
ITEM 02 - 36881 "VEICULO multi teto alto- motor 2.3 multijet economy diesel com 127 cv, cor branco banchisa, zero
km, fabricação nacional, veiculo tipo van, minimo 15 lugares, ano/modelo 2016/2017, combustível diesel, tanque de
combustível 80 litros, 02 portas dianteira, 01 porta lateral direita deslizante, portas traseiras assimétricas, comprimento
do veiculo:5.599mm, largura do veiculo:1.998mm, altura do veiculo: 2.450mm, entre –eixos: 3.700 mm. Garantia de
Fábrica de 01(um) ano, sem limite de quilometragem; Itens de série: Airbag duplo(motorista e passageiro) e cinto de
segurança dianteiros com pré-tensionador Alternador de 150ª, apoios de cabeça nos bancos dianteiros, banco do
passageiro, biposto, cambio no painel, cintos de segurança dianteiros laterais retrateis com regulagem de altura, conta
giros de altura, 2ª geração, filtro com pré-aquecimento, freio a disco nas quadro rodas, freios ABS, janela corrediça
(lado direito/lado esquerdo) 2ª fila, anteparo do motor, moda natura lateral, mola traseira bi-lamina, motorização 2.3
multijet economy, pneus205/75R16, porta lateral corrediça, sistema auxiliar de partida a frio, válvula antirrefluxo de
combustível, vidros climatizados verdes, volante com regulagem de altura.
LEIA SE:
ITEM 01 - Aquisição de veículo novo zero km Motor: motor 1.4 , 8V FLEX no mínimo 85CV gasolina) e 88 V(etanol)
a 5.750 rpm. Ano: 2017/2017 Cor: Branca Combustivel: flex( gasolina/etanol) Capacidade : 05 passageiros, Direção
hidráulica, 05 marchas a frente e 01 a ré, 04 portas, com ar condicionado, cintos de segurança, rodas de aço.
ITEM 02 - VEICULO, tipo van,zero km, cor branco, com freio ABS, motor 2.3, com no minimo 127 cv, com no
minimo 15 lugares, ano /modelo no minimo 2016/2017, combustível diesel, com no minimo 5 marchas a frente e 01 a
ré. Veiculo que atenda a fase V do CONAMA(Controle de Poluentes)- Todos os itens de segurança obrigatórios
exigidos pelo Contran.
Devido à retificação promovida no edital, cujo teor influi diretamente na elaboração das
propostas, torna-se necessária a reabertura do prazo de ancoragem de 8 dias úteis, sendo que a nova data da
sessão de abertura da documentação e propostas será dia 12/07/2017 às 09:00 horas impreterivelmente, no Setor
de Protocolo da Divisão de Compras e Licitações, à Av. Costa Júnior n° 306, Centro, propostas para o referido
Edital.
Publique-se.
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Município de Carmo do Paranaíba – MG
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E-mail: compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017 OBJETO: É objeto
da presente licitação é a Aquisição de 01 (um) veículo, zero km, para suprir as necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social, no transporte de profissionais e cidadãos no atendimento do “Projeto Bem Viver” conforme
Termo de Convênio Nº 1491000857/2016 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado de Governo e o Município de Carmo do Paranaíba e 01 (um) veículo zero km, destinado ao apoio do Cadastro
Único e Programa Bolsa Família, para realização de visitas em loco, cadastramento, recadastramento e atendimento a
Secretaria de Desenvolvimento Social. Recurso IGD-M conforme a ata nº 204 de 08/03/17 do Conselho Municipal de
Assistência Social, conforme itens discriminados no Anexo I, deste instrumento convocatório. DATA DA LICITAÇÃO
12/07/2017 INÍCIO DA SESSÃO: 09:00h LOCAL: Setor de Protocolo da Divisão de Compras e Licitações, à Av.
Costa Júnior n° 306, Centro.
A etapa de lances verbais será após o credenciamento e o lançamento das propostas.

As informações poderão ser obtidas na Av. Costa Júnior n° 306, Centro – Carmo do Paranaíba – MG,
na Sala de Licitações ou pelos telefones (34) 3851-2068 e 3851-2670, das 12:00 às 17:00 horas, em dias úteis.
A Pregoeira Oficial RATIFICA as demais informações do referido Edital.
Carmo do Paranaíba, 23 de junho de 2017.

Isabele Resende Gontijo Ribeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira
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